
O JOGO DO TÊNIS



Meu irmão, ainda sou
um par de tênis a viajar

na poeira dessa estrada de amor
(Lô Borges, Vertigem)

Essa é uma ação viva + um jogo com papéis
Uma ludoarte revolucionária popular



_
Este jogo surgiu no fim de tarde de uma 
sexta-feira, enquanto escutava as músicas do Lô 
Borges e lembrava de uma viagem para o sítio da 
família do Leandro Godoy em Jarinu. Voltei de lá 
com um resfriado que me deixou agasalhado em 
pleno verão, mas as memórias daquele fim de 
semana não são de doença, mas de amizade.



Para jogar
Reúnam os amigos num ambiente confortável e 
arrumem bebidas e petiscos, já que o jogo pode 
levar algum tempo. Garantam que todos estejam 
com seus tênis por perto. Na verdade, qualquer 
calçado serve: sapatos, sandálias, chinelos, 
botas, pantufas. Vocês não precisam estar com 
eles no pé, mas pelo menos deixem à vista.



Como jogar
Esse é um jogo de conversar e contar histórias, 
no qual vocês usam memória e imaginação. Não 
tem mistério. Acontece em duas rodadas e cada 
pessoa vai contar uma história que viveu e uma 
história inventada que deseja viver. Cada um 
pode contá-las na ordem que quiser. Essa é 
justamente a graça do jogo.



A história vivida
Olhe para seu tênis e tente se lembrar de alguma viagem, 
aventura, drama, aperto, momento importante, engraçado, 
tenso, revelador ou assustador, o que você quiser. Alguma 
história marcante que você viveu com seu tênis de parceiro e 
testemunha. Ele não precisa ter tido um papel importante, mas 
foi com ele que você passou por tudo e, de hoje em diante,
você se lembrará disso para sempre.



_
Conte essa história para os 
amigos com a riqueza de 
detalhes que quiser. Como vocês 
estão numa roda de conversa, a 
qualquer momento alguém pode 
interromper com perguntas e 
comentários sobre a narrativa.



A história por viver
Olhe para seu tênis e imagine uma história que você
ainda não viveu, mas gostaria muito de viver. Pode ser 
uma aventura, uma viagem, um momento engraçado, uma 
realização pessoal. Valem histórias difíceis de acreditar, 
momentos simples mas muito felizes, qualquer coisa, 
desde que exista uma possibilidade real de acontecer. É 
claro, seu tênis está lá com você.



_
Agora, conte essa história como se você já 
tivesse passado por ela, sem deixar pistas de 
que é uma invenção. A ideia é justamente fazer 
as pessoas não terem certeza de qual história 
foi vivida e qual ainda não foi. Quando aparecer 
perguntas e comentários, use a cabeça e 
improvise todos os detalhes na hora.



_
Depois que todo mundo contou uma história, 
começa a segunda rodada. Vocês não precisam 
seguir a mesma ordem das pessoas de uma para 
a outra. A ideia é que seja uma contação de 
histórias e uma conversa entre amigos, sem 
muitos protocolos. Vale a pena repetir: narrem
as histórias na ordem que quiserem.



Fim e depois
O jogo termina quando todo 
mundo contar suas duas 
histórias. Vocês não precisam 
revelar qual delas já foi vivida e 
qual foi inventada, mas também 
não tem problema se quiserem.



_
Agora, vocês têm um compromisso 
com vocês mesmos de tornar as 
histórias inventadas reais. Vão 
vivê-las assim que der. Quando 
todo mundo tiver transformado sua 
história em realidade, se reúnam 
para mais um jogo.
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